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Abstract 

On the 17th of January 2002 the Swedish government presented a bill to the 
Swedish parliament, proposing ways of strengthening the Swedish democracy 
through reforms for increased elements of participatory democracy. A public 
report on the state of the Swedish democracy had been released two years earlier 
with similar enthusiasm for participatory democracy. However, the participatory 
ideals of these two documents were strongly criticised by a group of scholars.  
The aim of this thesis is to analyze and compare the arguments articulated 
between the years 2000 and 2002 by the actors mentioned above, and to examine 
their relation to arguments concerning political participation, articulated by 
thinkers from previous times. By classifying the arguments into different groups 
depending on their content I find that both parties in the Swedish argumentation 
focus on the effects of participatory democracy on political equality, on the 
efficiency of the political decision-making and the quality of the decisions being 
made, and finally on the personal character of the citizens. Among the arguments 
articulated by thinkers from previous times, similarities with the Swedish 
argumentation can be seen as well as important differences. To attain an overview 
of the details in the Swedish argumentation the arguments are structured into pro-
contra lists. 
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1 Inledning 

Demokratiutredningen tillkallades 1997 av regeringen för att ”belysa de nya 
förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 
2000-talet” (Regeringskansliet 2007a). I Demokratiutredningen deltog sakkunniga 
inom olika samhällsområden och ledamöter från alla riksdagspartier. 1998 gav 
regeringen demokratiutredningen tilläggsdirektivet att ”studera det låga 
valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och 
engagemang i det demokratiska systemet” (ibid.).  Demokratiutredningens 
slutbetänkande SOU 2000:1, ”En uthållig demokrati! Politik för folkstyret på 
2000-talet” överlämnades till regeringen den 15 februari 2000 (ibid.). I 
utredningen förespråkas initiativ för en utökning av deltagardemokratiska inslag i 
politiken, vilket låg i linje med regeringens planer. 

Två år senare, den 17 januari 2002 överlämnade regeringen propositionen 
Prop. 2001/02:80, ”Demokrati för det nya seklet” till riksdagen och den antogs 
den 4 april samma år. Propositionen grundar sig till stor del på material från 
demokratiutredningen. Regeringen beskrev propositionen som ett svar på 
”problem med den svenska demokratins funktionssätt” (Regeringskansliet 2007b). 
Minskande valdeltagande, minskat politiskt engagemang hos vissa 
samhällsgrupper och ökat stöd för antidemokratiska krafter gavs som exempel på 
missförhållanden som borde åtgärdas. I propositionen presenteras förslag till 
åtgärder för att öka medborgares engagemang i politiken och uppslutning kring 
det demokratiska systemet, vilka handlar om att ge utökade möjligheter att delta i 
den ”politiska processen”, framförallt för de samhällsgrupper som är minst aktiva 
i politiken (ibid.). 

Alla delade inte regeringens och demokratiutredningens entusiasm för en 
utökad deltagardemokrati. En grupp statsvetare och en nationalekonom kom att 
utsätta idéerna för svidande kritik.      
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att visa vad som utgör de grundläggande skillnaderna 
och likheterna i argumentationen mellan förespråkare och motståndare av en 
utökad deltagardemokrati i Sverige mellan åren 2000-2002. Till syftet hör vidare 
att visa vilken relation argumentationen har till argument som framförts av andra 
tänkare från olika tider vilka diskuterar medborgarnas roll inom politiken. Jag 
hoppas kunna avgöra om parterna i den svenska diskussionen använder samma 
argument som sina respektive meningsfränder från andra tider eller om den 
svenska diskussionen innehåller helt andra argument och jag kommer att diskutera 
vad eventuella likheter och skillnader kan tänkas bero på. Jag avser inte utröna 
vilka argumentationsstilar som finns i den svenska diskussionen utan koncentrerar 
mig på att försöka finna en struktur i de skäl som de båda parterna anger för sina 
ställningstaganden.  

Min ambition är att göra en iakttagande och analyserande empirisk studie. Jag 
strävar inte efter en normativ inriktning på min uppsats utan försöker göra en så 
objektiv undersökning som möjligt; dock kommer antaganden och slutsatser 
omöjligen gå fria från förförståelser som jag har av det område som jag valt att 
studera. 

 
Min uppsats har följande frågeställning: 
 
·     Hur argumenterades mellan åren 2000-2002 kring önskvärdheten av en utökad 
deltagardemokrati i Sverige? 
 

1.2 Teori 

Min uppsats tar inte i vanlig mening sin utgångspunkt utifrån teori. Jag utgår inte 
från någon specifik teori för att uppnå uppsatsens syfte. Det teoretiska beståndet i 
min uppsats finns i de argument som jag kartlägger och analyserar. Argumenten 
härrör från olika uppfattningar om hur verkligheten är, bör och kan vara beskaffad 
liksom från tankegångar om orsakssamband mellan olika samhälleliga företeelser 
och vad som kan göras för att nå eller bibehålla vad som anses vara önskvärt. 

Teorier kan således identifieras i det material som jag arbetar med för att 
uppnå uppsatsens syfte; studien av argumentationen kring medborgarens roll i 
politiken är i mångt och mycket ett identifierings- och struktureringsarbete av 
påståenden och ställningstaganden som utgår från teorier. Dessa påståenden och 
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ställningstaganden rör deltagandets betydelse för politisk jämlikhet, dess inverkan 
på medborgares karaktärsdrag samt på effektiviteten och kvalitén i det politiska 
beslutsfattandet. Min studie visar hur en grupp tänkare anser att deltagandet ger 
oönskade effekter inom dessa områden medan det finns en motpart som hävdar 
motsatsen. 

1.3 Metod och material    

Jag använder mig av en kombination av två metoder för argumentationsanalys; 
klassificering av argument efter innehåll och uppstrukturering av argument enligt 
pro-contra metoden. Klassificeringen innebär att jag utifrån materialet identifierar 
ett antal typer av argument hos de bägge parterna som de använder för att 
underbygga sina respektive påståenden (jfr Bergström & Boréus 2000 s. 124-129). 
Det är i detta skede som jag delar in argumenten i olika grupper beroende på om 
de handlar om deltagandets inverkan på politisk jämlikhet, effektivitet och kvalitet 
eller på medborgares karaktär. Pro-contra metoden innebär att de olika parternas 
teser i en argumentation identifieras och att de argument som de framför för den 
egna tesen och/eller mot motpartens tes struktureras upp i en lista. Jag har valt att 
kombinera dessa metoder eftersom jag tror att klassificeringen är ett 
verkningsfullt sätt sortera upp de huvudsakliga dragen i argumentationen 
samtidigt som utrymme finns för mer ingående beskrivning av dem. Genom pro-
contra metodens listning av argumenten blir detaljerna i argumentationen 
överblickbara. Pro-contra metoden kommer att beskrivas närmare i ett eget 
avsnitt. 

Huvuddelen av de texter som jag studerat utgör primärmaterial, skrivet av de 
olika aktörerna i argumentationen. Texterna är utvalda utifrån hänvisningar från 
svensk statsvetenskaplig litteratur som behandlar deltagardemokrati 
och/respektive representativ demokrati vilket är det system som 
deltagardemokraternas motståndare förespråkar. Givetvis finns en risk att jag gör 
misstolkningar av ursprungsmaterialet som hade kunnat undvikas om jag valt att 
ta del av andras tolkningar. I sekundärmaterial kan dock information undanhållas 
utan min vetskap, som kan vara mycket relevant för uppsatsens syfte. I de fall då 
enbart sekundärmaterial funnits att tillgå har jag strävat efter att studera flera 
författares texter för att få del av en så allsidig skildring som möjligt.  

Från den svenska argumentationen om önskvärdheten av en utökad 
deltagardemokrati har jag valt att skildra regeringspropositionen 2001/02:80 och 
demokratiutredningens slutbetänkande vilka i uppsatsen refereras till som 
”propositionen” respektive ”demokratiutredningen”, samt en artikel i 
Helsingborgs Dagblad av Britta Lejon, dåvarande demokratiminister, i uppsatsen 
benämnd ”demokratiminister”. Den dåvarande regeringen benämns i uppsatsen 
”regeringen”. De tre källorna innehåller de förslag som i början av 2000-talet 
utgör de mest uppmärksammade initiativen för en utökad deltagardemokrati i 
Sverige. Materialet från motståndarna till initiativen utgörs av artiklar publicerade 
i dagspress samt två texter publicerade i statsvetenskaplig litteratur. En av 
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författarna till motståndarnas inlägg är nationalekonom medan övriga är 
statsvetare. De som publicerat kritiska texter mot förslagen är relativt få varför jag 
inte har behövt gallra i det urval som jag funnit. 

  De övriga tänkare kring medborgarens roll i politiken som jag redogör för 
har skrivit sina verk under en relativt begränsad tidsperiod i historien. Mitt urval 
beror på att i den sekundärlitteratur som jag tagit del av, utpekas tänkare från 
denna tidsperiod som de viktigaste inspiratörerna till vår tids deltagardemokrater 
respektive förespråkare av representativ demokrati. Det är anmärkningsvärt att jag 
inte funnit fler som argumenterar mot deltagardemokrati under 1900-talet och i 
vår tid. Kanske känner deltagardemokratins kritiker sig ganska säkra på att det 
representativa systemets dominans skall fortsätta även utan omfattande 
försvarsinsatser. 

  De övriga tänkarna uttalar sig om hur stort deltagande som medborgaren bör 
ha i politiken och om vad det innebär att överlämna makt åt förtroendevalda vilket 
även utgör grundläggande frågor i den svenska debatten om en utökad 
deltagardemokrati. De kan dock inte alla ses som deltagardemokrater respektive 
förespråkare av ett representativt system i modern tappning. Flera av dem 
argumenterar utifrån teser som skiljer sig något från den svenska argumentation 
som jag studerar. Dock är likheterna tillräckligt stora för att det skall vara 
intressant att sätta de olika argumentationerna i relation till varandra. 

1.3.1 Pro-contra metoden 

 
Enligt pro-contra metoden identifieras först tesen i en argumentation och ges 
beteckningen T. Därefter identifieras pro- och contra argument. Deras syfte är att 
stärka respektive försvaga tesen. Argumenten uppstruktureras i en lista där P1 är 
det första pro-argumentet som syftar till att stödja tesen och P1P1 är det första 
argumentet vars syfte är att stödja P1. Motsvarande gäller för C1 och C1C1. På 
samma vis är P2 det andra pro-argumentet för tesen och P1P2 är det första pro-
argumentet vars syfte är att stödja P2 osv. Förhållandelänkarna kan bli långa; 
C1P2P5 är exempelvis det första contra-argumentet till det andra pro-argumentet 
till det femte pro-argument vars syfte är att stödja tesen (Bergström & Boréus 
2000 s. 95-103).  

En premiss är ett påståenden som utgör en länk mellan olika påståenden. En 
sådan krävs ibland för att ett påstående skall fungera stödjande eller försvagande 
av ett annat. Textförfattare uppfattar ofta premisser som självklara och låter dem 
då vanligtvis vara outskrivna. Sådana premisser skrivs inom parentes i pro-contra 
listan. I denna uppsats betecknas premisser med tecknet Φ (a.a. s. 104-105). 

I förtydligande syfte följer nedan en pro-contra lista med argument som vi 
föreställer oss att två personer framför i en skriftlig debatt kring utförsäljningen av 
allmännyttans bostäder. Vi antar att premissen hos tesens förespråkare är 
outskriven medan den är utskriven hos dess motståndare. 
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T. Utförsäljningen av allmännyttans bostäder bör stoppas. 
 
P1 Alla har rätt till tak över huvudet. 
(Φ1P1 Utförsäljningen innebär att vissa blir utan bostad.) 
P2 Utförsäljningen försämrar rörligheten på arbetsmarknaden. 
P1P2 Om utbudet av hyresrätter minskar, får många svårare att flytta i syfte att 
jobba på ny ort. 

 
C1 Många kommuner har dåliga finanser. 
Φ1C1 Utförsäljningen ger intäkter åt kommunerna. 
C1P2 Arbetande människor kan ta lån och köpa en bostadsrätt. 
P1C1P2 Långivare ser innehav av arbete som ett tecken på att återbetalning 
kommer att ske. 

 
I min uppsats anges inom parentes i pro-contralistorna vilken eller vilka 
argumenterare som står bakom en viss tes och ett visst pro- eller contraargument. 
Argumentationslistan är uppdelad i tre delar där varje del berör en grupp av 
argument. Tesen är densamma i alla delar. Numreringen av argumenten nollställs 
inte mellan de olika delarna.  

1.3.2 Uppsatsens upplägg 

I min uppsats ges först en övergripande beskrivning av deltagardemokrati och 
representativ demokrati som utgör de styrelsesystem som de respektive parterna i 
argumentationen förespråkar.  

Därefter följer en redogörelse av det huvudsakliga innehållet i de förslag till 
utökad deltagardemokrati som presenteras i demokratiutredningen och 
propositionen. 

I nästa steg analyseras argumenten kring planerna på en utökad 
deltagardemokrati enligt klassificeringsprincipen. Varje grupp av argument 
analyseras för sig och sätts i relation till hur övriga tänkare argumenterat. Till 
varje grupp finns som bilaga en uppstrukturering av argumenten enligt pro-contra 
metoden. 

Avslutningsvis ges en sammanfattande diskussion kring studiens resultat. 
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2 Demokratiideal 

2.1 Deltagardemokrati 

Deltagardemokrater anser att så många medborgare som möjligt även mellan 
valen bör delta i politikens utformning. De skall på olika sätt påverka politiker, 
exempelvis genom demonstrationer och namninsamlingar (Gilljam & 
Hermansson 2003 s. 19).  

Medborgarna skall även själva vara med att fatta beslut. Ett sätt är att som 
brukare av en offentlig tjänst delta i dess utformning; folkomröstningar kan vara 
ett annat medel för denna typ av deltagande (ibid.). 

Graden av förespråkat deltagande varierar mellan olika teoretiker. De flesta 
ser deltagandet som ett välgörande komplement till den representativa 
demokratin. Det anses på olika sätt kunna leda till att bättre beslut fattas som tar 
större hänsyn till folks åsikter. Vidare antas olika typer av positiva egenskaper 
odlas hos de deltagande, däribland hänsyn till det gemensamma bästa och en ökad 
tillit till den egna förmåga att göra sin röst hörd i det demokratiska systemet. 
Samtidigt anser de flesta deltagardemokrater att de förtroendevalda är bäst 
lämpade för en stor del av beslutsfattandet. Detta anses borga för effektivitet, 
duglighet och i viss mån även för åsiktsrepresentativitet.  

MacPherson menar att en stor del av de politiska besluten av kompetensskäl 
bör fattas av folkvalda församlingar och olika regeringsorgan. Han menar dock att 
i väldigt breda frågor bör resultat från folkomröstningar ha stort utslagsgivande på 
beslutsfattandet (MacPherson 1977 s. 94-97). 

Barber anser att det måste finnas gränser för det deltagardemokratiska 
inflytandet men han menar att folket måste ha ett direkt inflytande då 
grundläggande politiska beslut fattas (Barber 1984 s.151). 

Pateman ser det lokala deltagandet som mest realistiskt medan hon befarar att 
medborgare saknar tillräcklig entusiasm för att delta i beslutsfattande på nationell 
nivå. Likväl uttalar hon en förhoppning om ett utbrett deltagande även på denna 
nivå (Pateman 1970 s. 110). 

Rousseau kan ses som en radikal deltagardemokrat. Han menar att samtliga 
medborgare måste delta personligen då lagar fattas (Rousseau 1919 s.119). Endast 
verkställandet av lagarna anser han kan överlåtas åt en folkvald församling vilket 
han ser som nödvändigt av effektivitetsskäl och för att säkra handlingskraft 
(Malnes & Midgaard 1994 s.124). 
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2.2 Representativ demokrati 

Grundtanken hos förespråkarna av ett representativt styrelseskick är att folket inte 
personligen bör delta i politikens utformning utan istället utse ett mindre antal 
medborgare att ägna sig åt denna uppgift. Synen på allmänhetens roll inom 
politiken skiljer sig dock avsevärt mellan olika förespråkare av representativ 
demokrati.  

Weber, Madison och Schumpeter menar att väljarnas kompetens endast räcker 
för ett minimalt politiskt deltagande; att deras enda roll är att hålla politiker i 
schack genom valhandlingen där de godkänner eller förkastar deras maktinnehav. 
Beroendet av folkets stöd vid valen skall hindra politikerna från att utvecklas till 
tyranner och få dem att istället effektivt arbeta för landets bästa (Held 1999 s. 216, 
Manin 2002 s. 128-129). De styrande skall i enlighet med den s.k. 
oberoendeteorin stå fria från folkligt inflytande mellan valen och genom sitt 
förnuft självständigt fatta lämpliga beslut, en tanke som även Burke är anhängare 
av (Ball 2006 s. 261, SOU 1999:64 s.10).  En verklig folklig representation är 
ingenting som eftersträvas. Madison och Schumpeter menar att de styrande bör 
vara olika väljarna och förnuftsmässigt överlägsna (Schumpeter 1950 s. 250, 
Manin 2002 s. 130).    

Bentham å sin sida fäster stor vikt vid att den folkvalda församlingen 
verkligen är representativ för landets befolkning. Hans förhoppning är vidare att 
återkommande val skall tvinga de styrande att agera i enlighet med folkviljan för 
att inte bli bortröstade (Kelly 2006 s. 320). Bentham nöjer sig dock inte med valet 
som folklig sanktionsmöjlighet. Han vill ge folkviljan verklig kontroll över 
landets styre. Han föreslår en allmänviljans tribunal där regering, lagstiftare och 
byråkrater skall kunna ställas till svars för sitt agerande (ibid.). 

Brutus1 menar att i den folkvalda församlingen måste samtliga samhällsstånd 
vara representerade i proportion till sin andel av befolkningen. De folkvalda skall 
vidare vara folkets sanna representanter som tänker, känner och tycker som folket. 
De skall handla som folket hade gjort i deras ställe (Ball 2006 s. 262). Om de 
folkvalda inte är lika dem de representerar menar Brutus att de saknar sympati och 
samhörighetskänsla med folket. Brutus sällar sig till mandatteorins anhängare 
enligt vilka de folkvalda skall vara bundna att agera enligt mandat som de givits 
av folket i samband med att de valts (a.a. s. 261). 

                                                                                                                                                         
 
1 Brutus är en pseudonym vars sanna identitet är okänd men antas vara Robert Yates, en 
1700-tals politiker från New York (Ball 2006 s. 256). Brutus gjorde många inlägg i debatten 
vid den amerikanska konstitutionens utformande på 1780-talet (a.a. s. 256-263). 
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3 Huvuddragen i förslagen till en 
utökad deltagardemokrati 

3.1 Regeringspropositionen 

I propositionen ges en rad förslag till deltagardemokratiska reformer, bl.a. föreslås 
att fullmäktige i en kommun skall kunna ge samtliga folkbokförda i kommunen 
eller i en kommun inom samma landsting rätt att väcka ärenden i 
kommunfullmäktige. Dessa skall beredas på samma vis som ärenden väckta av 
ledamöter i kommunfullmäktige (Prop. 2001/02:80 s. 143, 53-54). 
·    Regeringen vill även att landsting och kommuner skall ges möjlighet att utse 
icke förtroendevalda till fullmäktigeberedningar (a.a. s. 95).   I propositionen 
föreslås vidare att om fullmäktige medger det skall fullmäktigeberedningen kunna 
besluta att dess sammanträden skall vara offentliga (a.a. s. 108). 
·      Regeringen anger också att den vill förenkla för medborgare att få till stånd 
en kommunal folkomröstning. Inga konkreta förslag presenteras dock i detta 
ärende (a.a. s. 50-51).     
·  Vid propositionens framläggande finns s.k. medborgarpaneler i ett antal 
kommuner och regeringen vill verka för att fler inrättas (a.a. s. 63-64). I en 
medborgarpanel samråder ett slumpmässigt urval av medborgare kring en viss 
fråga varefter de redovisar panelens åsikter inför politiker. 
·    En brukare är en medborgare som under en längre tid använder en viss 
offentlig tjänst. Brukare finns således bl.a. inom barn- och äldreomsorg samt inom 
skolväsendet. Då propositionen skrivs kan brukarna genom 
självförvaltningsorganen vara med att forma den offentliga tjänst de nyttjar. Dessa 
organ kan inom givna ramar besluta kring verkställandet av beslut som fattats 
någon annanstans. Det handlar om beslut kring praktiska sysslor som har att göra 
med driften av en anläggning såsom löpande inköp, mathållning och underhåll av 
lokaler. Vidare har brukare viss möjlighet att uttala sig innan beslut skall fattas 
som på annat sätt rör verksamheten. Regeringen vill att kommuner och landsting 
skall ha rätt att låta brukare besluta i ett större antal frågor, däribland 
personalfrågor och inom givna ramar om verksamhetens budget (a.a. s. 55-58). 
·  Regeringen vill vidare ge föreningar, folkrörelser och andra typer av 
medborgarsammanslutningar en plats i ”den politiska processen” och föreslår 
återkommande folkrörelseforum. Regeringen vill att dessa skall bidra till ”möte 
och dialog” mellan å ena sidan olika typer av medborgarsammanslutningar och 
regeringen och dess förvaltningsmyndigheter å andra sidan (a.a. s. 66). 
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3.2 Demokratiutredningens slutbetänkande 

I demokratiutredningen anges en del deltagardemokratiska riktlinjer som 
utredarna anser att regeringen bör följa. Det handlar om att ge medborgare 
inflytande i politiska processer utan att behöva ansluta sig till politiska partier 
samt att öka medborgarsammanslutningars självbestämmande gentemot politiska 
organ. 
·  Utredarna menar att medborgarnas rätt att ta initiativ till lokala 
folkomröstningar saknar trovärdighet som ”instrument för medborgarnas 
påverkan” (SOU 2000:1 s. 246).  Detta eftersom initiativen sällan får gehör hos 
fullmäktige. Inga förslag framförs dock på förändringar av bestämmelserna kring 
lokala folkomröstningar (ibid.). 
 ·   Medborgarsammanslutningars engagemang bör enligt utredarna tas tillvara 
genom att de bjuds in till ”dialog med det offentliga” (a.a. s. 245).     
·    Utredarna vill begränsa politikers inflytande i olika typer av icke-politiska 
sammanslutningar. En demokratisk medborgaranda antas stimuleras om 
föreningar, företag och olika organisationer lämnas att ”självständigt lösa 
konflikter och ordna sina gemensamma angelägenheter” (a.a. s. 246). 
·  I demokratiutredningen hävdas att ideella organisationer, skolan och 
folkbildningen har en viktig roll att spela för att bidra till alla medborgares 
deltagande i när ”gemensamma angelägenheter skall lösas” (a.a. s. 34). De anser 
att deltagandet inte bör begränsas till röstande utan även bör äga rum inför 
politiskt beslutsfattande och mellan val (a.a. s. 243). 
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4 Argumentgrupp 1 – politisk 
jämlikhet 

Kritikerna av demokratiutredningen och propositionen hävdar att mer 
deltagardemokrati skulle leda till en försvagning av den politiska jämlikheten 
medan dokumentens författare hävdar motsatsen. I argumentationen beskrivs 
politisk jämlikhet som ett förhållande där alla medborgare har lika stor möjlighet 
att utöva politiskt inflytande. 
 
De argument som skildras i de följande två avdelningarna är uppstrukturerade i 
pro-contralistan i bilaga 1. 

4.1 Förespråkarnas argument 

·   Ett sätt att bekämpa utanförskap 
 
Regeringen menar att de föreslagna nya inslagen av deltagardemokrati kan 
förväntas inkludera människor i det demokratiska beslutsfattandet som i den 
representativa demokratin är utestängda. I propositionen uttrycks en oro för hur 
avsaknad av deltagardemokrati kan innebära en ”elitistisk” demokrati med ... ”en 
betydande andel medborgare som är permanent utanför det politiska 
beslutsfattandet, och vars intressen sällan eller aldrig blir representerade…” (Prop. 
2001/02:80 s. 26-27). Till dessa grupper räknar regeringen framförallt personer 
med utländsk bakgrund samt många ungdomar och arbetslösa (a.a. s. 35).  
Medborgarsammanslutningar och föreningar spelar en viktig roll i de ambitioner 
för utökad deltagardemokrati som regeringen redogör för: 
 

Genom medborgarsammanslutningar har medborgaren ytterligare möjlighet att göra 
sin röst hörd (a.a. s. 34). [...] Om sammanslutningarna ges bättre möjlighet att delta i 
den politiska processen kan de också ge makt åt i dag underrepresenterade grupper i 
samhället, vilket kan bidra till att bekämpa utanförskap (ibid.). [...] Hos många unga 
finns exempelvis en öppenhet för olika former av politiskt engagemang som inte 
direkt har att göra med partipolitik (a.a. s. 26)[...] Ungdomars engagemang måste tas 
tillvara även om det ibland tar sig uttryck i andra former än de traditionella (ibid.).  
 

·     Möjligt undvika ett snedvridet deltagande  
 

Regeringen säger sig vara medveten om att ”[d]et finns en risk att redan 
resursstarka medborgargrupper genom direkta inflytandekanaler ges ytterligare 
möjligheter att utöva inflytande, kanske på bekostnad av andras inflytande” (a.a. 
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s. 29). Det beskrivs som ett dilemma att de som deltar kanske inte är 
representativa för befolkningen i stort.  Demokratiminister Britta Lejon anser att 
ett brett och jämlikt deltagande ”försvåras av klyftorna i samhället”: 
 

Arbetslöshet, bostadsbrist, segregation, ofullständig skolgång och männens 
överordning är alla orsaker till att makten är ojämnt fördelad i samhället (Lejon 
2002). 
 

En socialdemokratisk politik som minskar klyftorna i samhället beskrivs dock 
enligt Lejon som ett effektivt sätt att undanröja hinder för deltagande vilket hon 
menar borgar för ett befolkningsmässigt representativt deltagande. Propositionen 
ger uttryck för Lejons resonemang: 

 
En demokratipolitik kan aldrig isoleras från den övriga politiken. Tvärtom skall 
åtgärder som syftar till att utjämna ekonomiska och sociala skillnader också ses som 
åtgärder som långsiktigt främjar demokratin och alla människors deltagande i denna. 
Det finns en stark koppling mellan sociala resurser och politiska resurser (Prop. 
2001/02:80). 
 

Vidare menar regeringen att genom ”en kontinuerlig dialog om vad det direkta 
inflytandet kan ges för utrymme och var i den politiska processen det skall 
komma in” så går det att undvika att deltagardemokratin ger resursstarka 
oproportionerligt stort inflytande (a.a. s. 29). 
 
·     Inget hot mot representativiteten 
 
Regeringen betonar att ambitionen inte är att deltagandedemokratin skall ersätta 
den representativa demokratin utan verka som ett komplement; att ”deltagande 
inte är liktydigt med att alltid få sin vilja igenom” (a.a. s. 29). De förtroendevalda 
politikernas roll anges även fortsättningsvis bli stor. Regeringen hävdar att den 
värnar om att ”möjligheten att fatta de övergripande besluten – ange mål för 
politikens innehåll, ramarna för den offentliga verksamhetens utgifter m.m. – inte 
äventyras” (ibid.).  Förslagen till utökad deltagardemokrati anges därmed inte vara 
ett hinder för att ”[p]rioriteringar av behov och avvägning av olika intressen” kan 
ske utifrån den ”helhetsbedömning” som de förtroendevalda bistår med (ibid.).  
 
·    Förstärkt jämlikhet i den representativa demokratin  
 
Enligt regeringen kan en utökad deltagardemokrati verka för ökad politisk 
jämlikhet genom att stärka den socioekonomiska jämlikheten inom den 
representativa demokratin. Förhoppningen är att människor som är mer eller 
mindre politiskt marginaliserade, genom olika deltagarprojekt skall få insikt om 
hur det är att ha ett förtroendeuppdrag och att beredvilligheten hos dem att själva 
åta sig uppdrag därmed skall öka (a.a. s. 29).  Regeringen tror även att 
röstdeltagandet kan bli mer jämlikt fördelat i befolkningen som en konsekvens av 
en utökad deltagardemokrati. De inkluderande effekter som den dåvarande 
regeringen räknar med, antas öka motivationen hos människor att rösta som 
annars hade avstått från det (a.a. s. 32, 158). 
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4.2 Motståndarnas argument 

·    Risk för ett snedvridet engagemang 
 
Motståndarna till den föreslagna utökningen av deltagardemokratin menar att 
graden av engagemang i olika deltagardemokratiska projekt skulle komma att 
variera kraftigt mellan olika samhällsgrupper. Då deltagare förväntas belönas med 
utökat politiskt inflytande anses konsekvensen vara odiskutabel: mer 
deltagardemokrati leder till att medborgarsammanslutningar som på inget sätt kan 
sägas avspegla befolkningen i dess helhet ges oproportionerligt med politisk makt. 
Detta betyder således politisk ojämlikhet. De medborgare som förväntas vara 
aktiva inom deltagardemokratin är enligt dess kritiker sådana som besitter en viss 
typ av resurser och egenskaper. Statsvetaren Mikael Gilljam anser att detta är 
orimligt:   
 

Varför – frågar man sig – skall medborgare med resurser i form av exempelvis tid, 
pengar, kontakter, politiskt intresse och argsint humör ha mer att säga till om i 
demokratin än medborgare med andra typer av resurser? (Gilljam 2002).  
 

Gilljam och Ola Jodal, också statsvetare, pekar på egen forskning vars resultat de 
anser visar att det är de samhällsgrupper som redan är överrepresenterade inom 
politiskt deltagande som kan förväntas delta i störst utsträckning i nya 
deltagarprojekt. De hävdar att det till stor del är skillnaderna i politisk makt 
mellan grupper av olika socioekonomisk tillhörighet som förstärks då 
deltagardemokratin utökas:   
 

Våra resultat visar tydliga skillnader i politiskt deltagande mellan olika grupper. 
Höginkomsttagare, högutbildade, högre tjänstemän och politiskt intresserade 
uppvisar genomgående ett klart högre deltagande än motsvarande mindre 
resursstarka grupper. Och dessa skillnader förstärks rejält när vi jämför hur stor 
andel som kan tänka sig att delta i olika aktiviteter i framtiden! (Gilljam & Jodal 
2002).  
 

Statsvetaren Peter Esaiassons kritik mot en utökad deltagardemokrati rymmer 
samma typ av argument som Gilljams och Jodals: 

 
Det är inte alls säkert att deltagarskolan leder till goda resultat i betydelsen att det är 
ett sådant styrelseskick vi vill ha. Exempelvis kan det vara så att deltagande i 
politiken ställer så stora krav på medborgarnas tid och engagemang att det blir 
snedvridet. Det blir bara de med mycket tid eller mycket pengar eller politiskt 
självförtroende som har möjlighet att agera. Det i sin tur innebär att ett 
grundläggande demokrativärde kommer på mellanhand: det att alla medborgares 
intressen skall väga lika tungt (Esaiasson 2002 s. 209).   
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·     Det representativa styret mer jämlikt 
 
En representativ demokrati utan inslag av deltagardemokrati beskrivs av propositionens 
motståndare som betydligt mer gynnsam för den politiska jämlikheten än en utökad 
deltagardemokrati. Gilljam anser att åsiktsskillnader mellan valda politiker väl speglar 
åsiktsskillnaderna mellan medborgare (Gilljam 2002). Gilljam och Jodal tycker inte att 
skillnader i valdeltagande mellan olika samhällsgrupper allvarligt rubbar den politiska 
jämlikheten: 
 

Valdeltagandet är visserligen också ojämnt fördelat mellan olika grupper. Men med 
ett så högt valdeltagande som vi har i Sverige blir utrymmet för en ojämn fördelning 
betydligt mindre än för andra deltagandeformer (Gilljam & Jodal 2002). 
 

4.3 Jämförelse med övriga tänkare 

Bland de övriga tänkare som jag studerat är det framförallt den engelska 
statsvetaren Carole Pateman och hennes kanadensiske kollega C.B. MacPherson 
som argumenterar kring deltagandets effekter på den politiska jämlikheten. Under 
1970-talet ger de uttryck för sina tankar om politisk jämlikhet som en av de 
absolut viktigaste effekterna av deltagardemokrati. Genom den träning i politiskt 
arbete som de menar att deltagande i beslutsfattande på arbetsplatsen för med sig 
tror de att politiskt svaga grupper lär sig att göra sina röster hörda inom politiken i 
stort (Pateman 1970 s. 42, MacPherson 1977 s. 94). Denna effekt beskrivs mer 
utförligt i avdelning 5.3. Genom arbetsplatsdeltagande vill Pateman dessutom öka 
den politiska jämlikheten på själva arbetsplatsen: 
 

[...] spheres such as industry should be seen as political systems in their own right, 
offering areas of participation additional to the national level. If individuals are to 
exercise the maximum amount of control over their own lives and environment then 
authority structures in these areas must be so organised that they can participate in 
the decision making (Pateman 1970 s. 43). 
 

Pateman och MacPherson koncentrerar sig således på betydelsen av politisk 
jämlikhet inom en organisation d.v.s. en arbetsplats medan författarna till 
regeringspropositionen även vill ge organisationen tillträde till beslutsfattande 
som traditionellt sett fattas av folkvalda politiker. En uppenbar likhet mellan dem 
alla är tanken att deltagardemokrati inom ett område kan locka till politiskt 
deltagande inom andra områden vilket de alla menar ytterligare kan öka den 
politiska jämlikheten i samhället.  
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5 Argumentgrupp 2 – den mänskliga 
karaktären  

I propositionen och demokratiutredningen uttrycks en stark tilltro till 
deltagardemokratins förmåga att locka fram det allra bästa hos människor; en 
förhoppning att olika typer av allmänt sympatiska drag odlas och att 
möjligheterna därmed ökar för medborgare att leva i en harmonisk symbios, 
präglad av ömsesidig respekt och hänsyn. Demokratiska värderingar förväntas 
stärkas hos människor och demokratin därmed befästas i samhället.  

Motståndarsidan anser att en utökad deltagardemokrati i första hand skulle 
locka fram medborgarnas sämre sidor, att själviskhet och intolerans skulle odlas 
med negativa effekter på samhällsutvecklingen som följd.  

   
I bilaga 2 finns en uppstrukturering enligt pro-contra modell av de argument som 
skildras i de två följande avdelningarna. 

5.1 Förespråkarnas argument 

·     En ökande medmänsklighet 
 
Regeringen anser att en utökad deltagardemokrati kan göra medborgare mindre 
själviska. Detta antas ske då de ges plats i olika fora där politiska beslut 
diskuteras: 
 

Demokratin bygger på en fri diskussion mellan jämlikar och behöver därför 
offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa 
diskussioner så prövas förslagen i en anda som innebär att de egna intressena 
underordnas det gemensamma bästa (Prop. 2001/02:80 s.27).  
 

Medborgare som ges utrymme i det politiska beslutsfattandet förväntas bekanta 
sig med målkonflikter inom offentlig verksamhet och därigenom utveckla en 
större tolerans för andra människors åsikter och behov (a.a. s. 33).     

Argumenten från förespråkarna av en utökad deltagardemokrati kan sägas vila 
på uppfattningen att deltagardemokrati kan ta medborgaren till en högre själslig 
nivå där hon kan bli den människa hon är kapabel att vara. I demokratiutredningen 
antas att medborgare som deltar i den gemensamma politiken genomgår en 
”skolning och förädling av sina mer primitiva instinkter” och utvecklar 
”medborgardygder” (SOU 2000:1 s. 33-34). Regeringen hävdar att politiskt 
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deltagande kan få medborgare att ”tolka och omtolka vad som är rätt och gott” 
(Prop. 2001/02:80 s. 27).  

 Synen på deltagardemokrati som en skolning i demokrati är tydlig i 
demokratiutredningen. Deltagandet beskrivs som en ”träning i att skapa tillit 
genom att vara tolerant mot oliktänkande” (SOU 2000:1 s. 33). Från att vara en 
individ utan större förankring med sin omgivning antas människan bli en 
samhällsbyggare: 
 

Genom att delta utvecklar medborgaren fundamentala kvalitéer i samhället. 
Ömsesidigt respekterande medborgare genererar ett stort humant och socialt kapital 
som alla sfärer av samhället har glädje och nytta av. [...] Den som övar sig i 
samarbete, kritik och tolerans blir en tillgång både för sig själv och samhället, för 
såväl den privata som den offentliga sfären (ibid.). 

 
·    Uppslutningen kring demokratin kan öka   
 
I demokratiutredningen uttrycks en oro för vad som kan ske då medborgare 
upplever att möjligheterna att få gehör för åsikter på demokratiskt vis känns 
otillräckliga: 
 

[...] då kan ett utanförskap uppstå. Det kan leda till passivitet och att man tar avstånd 
från den ”demokratiska” processen. Men det kan också ta sig i uttryck i konkreta 
politiska aktiviteter utanför de etablerade demokratiska formerna och arenorna (a.a. 
s. 38). 
 

Såväl regeringen som demokratiutredningens författare tycker sig se tecken på en 
minskande tilltro till det demokratiska systemet bland medborgarna. Dit hör 
nedgången i det partipolitiska engagemanget under 1990-talet och det låga 
valdeltagandet vid riksdagsvalet 1998. (Prop. 2001/02:80 s. 22, SOU 2000:1 
s.164).  

  I propositionen antas ”våldsamma utomparlamentariska aktioner”, däribland 
sabotage mot pälsindustrin och kravallerna i Göteborg vid EU-toppmötet 2001, 
vara exempel på hur människor vänder demokratin ryggen (Prop. 2001/02:80 s. 
25). Tillväxten inom främlingsfientliga partier antas vara ytterligare exempel på 
antidemokratiska tendenser bland medborgare (ibid.).   

  Demokratiutredningens författare menar att medborgares tilltro och 
acceptans för det demokratiska systemet kan öka genom deltagarengagemang som 
innebär en möjlighet att få genomslag för åsikter (SOU 2000:1 s. 38).  

  I propositionen hävdas att många människor som känner politisk maktlöshet 
upplever ett förakt mot demokratin som system vilket hänger samman med en syn 
på demokratin som oförmögen att tillgodose olika behov i deras liv. Om 
medborgare får insyn i hur offentlig verksamhet fungerar och deltar i 
beslutsprocessen så antas de få en större förståelse för att demokratin inte alltid 
förmår lösa alla samhällsproblem på precis det vis de behagar (Prop. 2001/02:80 
s. 33). Propositionens författare menar vidare att förvaltningens legitimitet och 
tilltron till demokratin ”kan bli betydligt större om brukarna tillåts att på olika sätt 
vara med och forma tjänsternas innehåll” (ibid.).  
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5.2 Motståndarnas argument 

·     Deltagare sätter egenintresset främst 
 
Motståndarna till planerna på en utökad deltagardemokrati förkastar tanken att det 
skulle göra medborgarna mindre själviska. Effekten antas tvärtom bli att 
medborgarna i ökande utsträckning skulle se till vad som är bäst för dem själva 
och den egna gruppen medan omtanken om det allmänna bästa skulle minska. 
Esaiasson tillhör kritikerna:  
 

Som medborgare engagerar man sig för att vara med om att bestämma över enstaka 
lokala samhällsområden där man för stunden har sina intressen. Engagemanget i de 
enstaka lokala frågorna kan i sin tur leda till att man tänker på det egna intresset 
snarare än det breda perspektivet [...] så mycket är säkert att risken för att 
egennyttiga motiv skall väga tungt ökar när besluten som skall fattas är väl 
avgränsade och har tydliga konsekvenser för den egna vardagen (Esaiasson  2002 s.  
209). 
 

Esaiasson och Gilljam är bekymrade över de signaler som de menar att en utökad 
deltagardemokrati skulle sända till medborgarna: 
 

[...] framhävandet av deltagardemokratiska idéer och förslag [tror vi] sänder ut två 
olyckliga signaler om vad ett demokratiskt styrelseskick egentligen handlar om: dels 
att det är till fyllest om den enskilde medborgaren enbart tänker om politik i termer 
av enstaka frågor som intresserar honom eller henne; dels att det är oproblematiskt 
att enbart engagera sig i frågor som berör den personliga egennyttan [...]. 
Medborgarna kan härigenom förledas att tro att politik handlar om enskildheter och 
egenintressen – inte som i ett väl fungerande demokratiskt styrelseskick om 
helhetsansvar och allmänintresse (Esaiasson & Gilljam 2000).  

 
Den representativa demokratin framställs som ett skydd mot egoistiskt politiskt 
deltagande: 

 
Partiernas program är en bra teknik för att väga samman olika intressen, inte minst 
för att programmen tvingar medborgarna att ta ställning till ett paket av frågor så att 
egenintresset blir svårare att följa (Esaiasson 2002 s.  212).  
 

Gilljam och Jodal hänvisar till egen forskning som de menar visar att en majoritet 
av medborgarna delar deras uppfattning att den typ av deltagande som regeringen 
vill se mer av sker med egenintresset som utgångspunkt medan valda politiker i 
större utsträckning arbetar med det allmänna bästa för ögonen. De ser majoritetens 
stöd som ett tecken på att de har rätt (Gilljam & Jodal 2002). 

 
·      Det blir inga samhällsbyggande effekter 

 
Statsvetaren Andreas Bergh och nationalekonomen Daniel Rubensson ifrågasätter 
demokratiutredningens påstående att deltagande genererar socialt kapital som 
kommer hela samhället till gagn: 
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Socialt kapital kan vara en mycket viktig och användbar resurs för individer och 
grupper som behöver agera kollektivt. Men det är knappast befogat att hävda att det 
är en resurs som är tillgänglig för hela samhället genom att folk deltar i politiken 
(Bergh - Rubensson 2001 s. 23). 
 

De stödjer sig på den amerikanske nationalekonomen Gary Becker som hävdar att 
socialt kapital kan finnas i relationer mellan individer men att det inte överförbart 
till andra sammanhang (a.a. s. 21).     

Bergh och Rubensson pekar vidare på studier som visar på en avsaknad av 
samband mellan medlemskap i olika typer av sammanslutningar och tillit till 
människor i allmänhet (a.a. s. 23-24).  

 
·       Eventuella brister i demokratiuppslutningen bör inte lösas genom 
deltagardemokrati 
 
Bland kritikerna till demokratiutredningen och propositionen råder viss oenighet 
kring hur det står till med svenskarnas uppslutning kring det demokratiska 
systemet. Esaiasson och Gilljam håller med författarna till propositionen och 
demokratiutredningen om att det sjunkande valdeltagandet är problematiskt och 
att politikermisstron ökar liksom känslan av utanförskap vilket även de, också ser 
som bekymmersamt (Esaiasson & Gilljam 2000). Men då de menar att 
deltagardemokrati leder till politisk ojämlikhet och ett ökat egenintresse, ser de 
andra lösningar på problemet. De förespråkar ett bättre samtalsklimat kring 
politiska frågor, som innebär att politiker slutar smutskasta varandra och istället 
erkänner styrkor hos motparter och brister hos dem själva. Detta tror de skulle öka 
medborgarnas förtroende för politiker. De menar vidare att demokratiutbildning i 
skolorna kan vara en väg att stärka stödet för demokratin (ibid.). 

Bergh och Rubensson anser däremot att de skäl som regeringen anger för att 
utöka deltagardemokratin utgår från en felaktig bild av den svenska demokratins 
tillstånd.  De hävdar att ”[s]venskar har högre röstbenägenhet, är mer benägna att 
kontakta politiker eller tjänstemän och är mer benägna att gå med i 
frivilligorganisationer än medborgare i de flesta andra länder” (Bergh & 
Rubensson 2001 s. 24).  

Bergh och Rubensson tror inte att ett sjunkande valdeltagande behöver 
innebära att intresset för politik och stödet för det demokratiska systemet är 
avtagande. Istället menar de att 1990-talets låga valdeltagande beror på ett sunt 
och rationellt val från väljarnas sida; väljarna noterar att skillnaderna mellan olika 
partier är så små att det inte är värt besväret att gå och rösta (a.a. s. 29).        

Talet om politikerförakt är enligt Bergh och Rubensson kraftigt överdrivet. 
Hos det breda folklagret rör det sig, anser de, om ett oproblematiskt missnöje med 
politiker.  De menar att det är sunt att vara skeptisk mot politiker, att det är dåligt 
att tro på dem blint (a.a. s. 32).  
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5.3 Jämförelse med övriga tänkare 

När det gäller argument som rör deltagandets inverkan på medborgares personliga 
karaktär så finns det många paralleller mellan den svenska argumentation som jag 
studerat och argument som jag funnit hos övriga tänkare.  

Den engelske filosofen och nationalekonomen John Stuart Mill framförde 
under 1860-talet argument för att varje människa åtminstone tillfälligt bör kallas 
att aktivt delta i det offentliga styret (Mill 1946 s. 141). Argumentationen 
påminner om demokratiutredningens påståenden om förädling av primitiva 
instinkter. Mill beskriver deltagandet som ”a school of public spirit” (a.a. s. 150). 
Genom deltagandet genomgår medborgaren en intellektuell utveckling genom 
vilken förståelsen för det allmänna bästa ökar:  

 
He is made to feel himself one of the public, and whatever is for their benefit to be 
for his benefit (ibid.). 
 

Mills syn på deltagandets effekter liknar således vår tids deltagardemokraters. 
Dock skall det breda deltagandet enligt Mill bestå i att medborgare axlar 
förtroendeuppdrag som utgör en del av ett representativt styre (ibid.).  

Den amerikanske statsvetaren Benjamin Barber beskriver i mitten av 1980-
talet hur han anser att det direkta mötet mellan människor skapar en 
sammanhållning i samhället som det rena representativa systemet inte förmår 
frambringa. Från att se varandra som främlingar uppnår de en vi-känsla genom 
deltagardemokratin: 

 
We also remains an abstraction when individuals are represented either by 
politicians or as symbolic holes. The term acquires a sense of concreteness and 
simple reality only when individuals redefine themselves as citizens and come 
together directly to resolve a conflict or achieve a purpose or implement a decision 
(Barber 1984 s. 152-153). 
 

Barbers smått poetiska språk är en aning svårtolkat. Dock tycks likheter finnas 
mellan hans argumentation, och förhoppningar i demokratiutredningen om att 
deltagande skall generera socialt kapital. 

Pateman anser att medborgare måste träna sitt demokratitänkande inom 
alternativa sfärer, framförallt på arbetsplatsen inom industrin, innan de kan 
släppas in i den politiska sfären (Pateman 1970 s. 83). Här skiljer hon sig från 
författarna till propositionen och demokratiutredningen. De ställer inga krav på 
förkunskaper inför politiskt deltagande. Även MacPherson ser arbetsplatsen som 
en lämplig inkörsport till politiskt deltagande. Han tror att motivationen för 
deltagande är hög på arbetsplatsen; att arbetare uppfattar beslut som rör 
arbetsplatsen som mycket betydelsefulla för den egna livssituationen 
(MacPherson 1977 s.104). Medan det i regeringspropositionen och 
demokratiutredningens slutbetänkande uttrycks en strävan att inlemma alla 
samhällsgrupper i deltagandet intresserar sig Pateman och MacPherson således 
främst för att aktivera arbetarklassen.  
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Pateman tror liksom propositionens och demokratiutredningens författare att 
deltagardemokrati kan öka medborgarnas uppslutning kring demokratin som 
politiskt system: 

 
[…] a participatory authority structure might also be effective in diminishing 
tendencies towards non democratic attitudes in the individual (a.a.  s. 105).  
 

MacPherson redovisar inte antidemokratiska rörelser som ett hot på samma vis 
som görs i propositionen men han pekar på en utbredd apati bland de lägre 
samhällsklasserna inför det demokratiska beslutsfattandet. Apatin beror, enligt 
MacPherson, på en bristande tillit kring möjligheten att få gehör för åsikter, och 
likgiltighet inför frågor som uppfattas som avlägsna och vars inverkan på den 
egna vardagen känns alltför svåra att bedöma (MacPherson 1977 s. 104). Vikten 
av känslan att inom det demokratiska systemet kunna göra sin röst hörd är alltså 
någonting som såväl MacPherson som författarna till propositionen och 
demokratiutredningen poängterar. 

Det finns skillnader mellan vår tids förespråkare av deltagardemokrati och 
Pateman och MacPherson när det gäller sättet att se på demokratifostrande 
effekter. Deltagardemokratin beskrivs i propositionen och demokratiutredningen i 
mångt och mycket som ett sätt att skapa ett bättre samhällsklimat med ömsesidigt 
respekterande medborgare. För Pateman och MacPherson handlar 
demokratifostrande effekter i större utsträckning om att ge alla medborgare en 
plats inom politiken (Pateman 1977 s. 42, MacPherson 1977 s. 94). Genom 
deltagande på arbetsplatsen vill Pateman att medborgaren skall tillägna sig 
demokratiska spelregler för att kunna stärka sin politiska ställning också inom 
andra områden utan att hota grundläggande värden i det demokratiska samhället: 

 
The existence of representative institutions at national level is not sufficient for 
democracy; for maximum participation by all the people at that level socialisation, 
“social training”, for democracy must take place in other spheres in order that the 
necessary individual attitudes and psychological qualities can be developed. This 
development takes place through the process of participation itself [...]. If those who 
come newly into the political arena have been “educated” for it then their 
participation will pose no dangers to the stability of the system (Pateman 1977 s. 42, 
105).  

 
McPherson tror att arbetare som utvecklar de färdigheter som krävs för 
beslutsfattande på arbetsplatsen och dessutom upplever att de lyckas få igenom 
sin vilja får en aptit för deltagande i demokratin även utanför arbetsplatsen: 
 

[...] an appetite for participation, based on the very experience of it, may very well 
carry over from the workplace to wider political areas (MacPherson 1977 s. 104). 

 
Den amerikanske politikern James Madison som var USAs president åren 1809-
1817 hade ett stort inflytande i utformandet av den amerikanska författningen 
under 1780-talet (Eliot (red) 1969 s. 6). Madison pläderar för ett styre där den 
politiska makten är delegerad till folkvalda. I likhet med propositionens 
motståndare tror Madison att direkt medborgerligt deltagande i politiskt 
beslutsfattande göder medborgarens egenintresse på bekostnad av hänsynen till 
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det allmänna bästa. Hos Madison känner vi igen uppfattningen hos vår tids 
skeptiker att människor är olämpliga som beslutsfattare i frågor där de själva är 
parter: 
 

No man is allowed to be judge in his own cause, because his interest would certainly 
bias his judgement, and, not improbably, corrupt his integrity. With equal, nay with 
greater reason, a body of men are unfit to be both judges and parties at the same time 
(Madison 1969 s.  31).  
 

Ingenting finns att göra, anser Madison som kan bota egenintresset. Han menar att 
det hör till människans natur och att ”relief is only to be sought in the means of 
controlling its effects” (a.a. s. 32). Madison anser i likhet med Gilljam, Jodal och 
Esaiasson att ett representativt styre bäst värnar det allmänna bästa. Rent språkligt 
finns det en tydlig skillnad mellan Madison och regeringspropositionens 
motståndare. Det representativa styrelseskick som han förordar kallar han för 
republik medan demokrati i Madisons språkbruk innebär ungefär vad Gilljam, 
Jodal och Esaiasson kallar för deltagardemokrati (Manin 2002 s. 13-14). Det är 
också tydligt att Madisons långtgående förhoppningar om dygdfulla drag hos de 
förtroendevalda inte har någon motsvarighet hos Gilljam, Esaiasson och Jodal:  
 

The effect of the difference between a democracy and a republic is, on the one hand, 
to refine and enlarge the public views, by passing them through the medium of a 
chosen body of citizens, whose wisdom may best discern the true interest of their 
country, and whose patriotism and love of justice will be least likely to sacrifice it to 
temporary and partial considerations. Under such a regulation, it may well happen 
that the public voice, pronounced by the representatives of the people, will be more 
consonant to the public good than if pronounced by the people themselves, 
convened for the purpose (Madison 2006 s. 33). 
 

Madison anser att förtroendevalda som befinner sig på behörigt avstånd från 
berörda parters subjektiva inverkan har bäst möjlighet att besluta i enlighet med 
det allmänna bästa (Carey 2004 s. 62-63). På samma vis som Gilljam och Jodal 
ser Madison även beroendet av folkets stöd som en faktor som får de folkvalda att 
agera med det allmänna bästa för ögonen (Manin 2002 s. 128-129). 

Den österrikisk-amerikanske nationalekonomen Joseph Schumpeter redogör 
under 1940-talet för sin syn på medborgarens roll inom politiken. I likhet med 
propositionens motståndare hävdar han att deltagardemokrati får medborgare att 
bejaka mindre önskvärda personlighetsdrag men hans sätt att beskriva dessa 
skiljer sig från deras. Propositionens motståndare befarar ett själviskt agerande 
som de beskriver som rationellt om än omoraliskt. Schumpeter däremot anser att 
vanliga medborgares mentala kapacitet sjunker då de träder in i politiken och att 
de därmed tillägnar sig ett omdömes- och hämningslöst beteende: 

 
Thus the typical citizen drops to a lower level of mental performance as soon as he 
enters the political field. [...] His thinking becomes associative and affective.  [...] 
[...] he will relax his usual moral standards as well as occasionally give in to dark 
urges which the conditions of private life help him to repress (Schumpeter 1950 s. 
262). 
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Enligt Schumpeter är känslan av ansvar lägre hos vanliga medborgare i det 
offentliga livet än då de ägnar sig åt frågor som rör deras privata sfär. Han 
förespråkar representativ demokrati som han menar kan fungera som en tävling 
mellan eliter där de bäst lämpade hamnar på de styrande posterna medan vanliga 
medborgare hålls borta (a.a. s. 250). 
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6 Argumentgrupp 3 – kvalitet och 
effektivitet 

I propositionen och demokratiutredningen hävdas att en utökad deltagardemokrati 
skulle innebära att bättre politiska beslut skulle fattas utan att systemet för 
beslutsfattande skulle bli mindre effektivt. Motståndarlägret å sin sida hävdar att 
en utökad deltagardemokrati skulle innebära att tid och andra resurser skulle 
krävas för att få in privatpersoner i beslutsprocessen utan att detta skulle innebära 
en kvalitetshöjning av besluten.  
 
I bilaga 3 är de argument som skildras i de följande två avdelningarna 
uppstrukturerade i en pro-contra lista. 

6.1 Förespråkarnas argument 

·      Kvaliteten på de politiska besluten höjs 
 
Förespråkarna av en utökad deltagardemokrati menar att människors deltagande 
tillför kunskap och erfarenheter till beslutsfattandet. Med en ökad kännedom om 
verkligheten antas beslutsfattare nå bättre beslut. I demokratiutredningen hävdas 
att ”[a]lla människors kompetens måste efterfrågas för att beslut och diskussioner 
skall bli så heltäckande som möjligt” (SOU 2000:1 s. 37). Propositionens 
författare är av samma åsikt: 
 

Medborgarsammanslutningarna besitter såväl erfarenheter som kompetens som är 
ovärderliga för den representativa demokratin. […] Sammanslutningarna kan ge 
kompletterande information om nya behov i samhället och hur dessa kan tillgodoses 
(Prop. 2001/02:80 s. 34). 
 

·    Det finns inga effektivitetsproblem  
 
Regeringen anser inte att dess planer på utökad deltagardemokrati skulle vara 
alltför resurskrävande. I propositionen hävdas att då de förtroendevalda även 
fortsättningsvis skulle stå för huvuddelen av det beslutsfattande arbetet så finns 
det ingen anledning att frukta att människor inte skulle ha tid och möjlighet att 
engagera sig i tillräcklig utsträckning (a.a. s. 28). 
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6.2 Motståndarnas argument 

·     Deltagardemokratin är orealistisk och resursslukande 
 
Motståndarna till planerna på en utökad deltagardemokrati menar att ett 
fungerande demokratiskt system kräver arbetsfördelning. Gilljam och Esaiasson 
hävdar att arbetande människor saknar tillräcklig motivation att lägga ned tid på 
politiskt deltagande:  
 

Hur många orkar ens tänka på politiska aktiviteter efter en stressig dag på jobbet, en 
tröstlös väntan i bilkön och en vända till snabbköp och dagis? Och hur många vill 
offra familjekvällen, operabesöket eller bowlingmatchen för att i stället förbereda en 
politikeruppvaktning, läsa in sig på stadsdelsnämndens förväntade 
nedläggningsbeslut eller samla in namn för att få till stånd en kommunal 
folkomröstning? (Gilljam & Esaiasson 2002).  
 

Bergh och Rubensson tror inte heller på någon medborgerlig entusiasm inför 
politiskt deltagande: 

 
Människors sätt att fördela sin tid mellan arbete, familj, vänner och politik kan 
diskuteras till leda, men det är knappast något utbrett fenomen att människor 
beklagar sig över att arbete, familj, vänner eller TV tar tid från politiken (Bergh & 
Rubensson 2001 s.  17-18). 
 

Gilljam och Jodal hänvisar till resultat från egna intervjuer med medborgare vilka 
de menar visar att ”det är mindre än hälften av medborgarna som ens kan tänka 
sig att delta i aktiviteter som kräver ett mer kontinuerligt engagemang – som 
arbete i ett politiskt parti, aktionsgrupp, byalag och brukarråd” (Gilljam & Jodal 
2002).  

Den representativa demokratin framställs som betydligt mer tilltalande. Ett 
system där medborgarna delegerar bort makt till politiker beskrivs av Bergh och 
Rubensson som effektivt och oproblematiskt: 

 
Tack vare riksdagsmän, kommunpolitiker, EU-parlamentariker och så vidare, slipper 
medborgaren sätta sig in i alla frågor som motsvarande instanser beslutar om (Bergh 
& Rubensson 2001 s. 19).  

 
Esaiasson beskriver den representativa demokratin som ”mindre krävande för 
medborgarna” vilket han menar ”ökar utrymmet för individuella val av 
livsprojekt” (Esaiasson 2002 s. 212).  

Gilljam anser att en utökad deltagardemokrati skulle tära på administrativa 
resurser. Han menar att exempelvis planerna på att ge medborgare full förslagsrätt 
i kommunfullmäktige skulle om de realiserades innebära mycket extraarbete för 
politiker och tjänstemän i beredandet av ärenden (Gilljam 2002).    
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·      Mer deltagardemokrati ger inte bättre beslut 
 
Motståndarna till planerna på en utökad deltagardemokrati tror inte att det skulle 
innebära en kvalitetshöjning av de politiska besluten. Esaiasson menar att det 
tvärtom är den representativa demokratin som ger ”möjlighet till genomtänkta 
beslut” (Esaiasson 2002 s. 212). Gilljam, Esaiasson och Jodal anser alla att ett 
utökat deltagande skulle bli snävt fördelat bland befolkningen. Därmed avfärdar 
de förespråkarnas påstående att det skulle leda till att kunskap och erfarenheter 
från annars inte hörda samhällsgrupper skulle höja kvalitén på beslutsfattandet 
(Gilljam & Esaiasson 2000, Gilljam & Jodal 2002, Esaiasson 2002, Gilljam 
2002). 

6.3 Jämförelse med övriga tänkare 

Argument som rör kvalitet och effektivitet förekommer även bland de övriga 
tänkare som jag studerat. Det finns såväl likheter som skillnader mellan dessa 
argument och de som framförs i den svenska argumentationen kring förslagen till 
utökad deltagardemokrati. 

I demokratiutredningens slutbetänkande står att ”[d]et kommunikativa 
sökandet efter vad som är det gemensamma bästa ökar kvaliteten i besluten [...]” 
(SOU 2000:1 s. 33). Jean-Jacques Rousseaus tal om allmänviljan som det enda 
rätta beslutsalternativet är ett delvis likartat sätt att resonera på. Den schweizisk-
franske filosofen redogör för sina tankar om allmänviljan i sin bok ”Om 
samhällsfördraget eller Staträttens grundsatser”, utkommen år 1762. Rousseau 
menar att samtliga medborgare måste delta i lagstiftandet för att den rättrådiga 
allmänviljan skall kunna utkristalliseras (Rousseau 1919 s. 35). Rousseaus 
deltagardemokratiska ambitioner gick en bra bit längre än de som ryms i 
demokratiutredningen och propositionen och han förkastade helt partiväsendet: 

 
Om, då ett tillräckligt upplyst folk fattar beslut, medborgarna icke ha någon 
förbindelse inbördes med varandra, så skall ur det stora antalet små olikheter alltid 
resultera den allmänna viljan, och beslutet skall alltid vara gott. Men då partier 
bildas, politiska sammanslutningar på bekostnad av den stora, så blir varje sådan 
sammanslutnings vilja allmän i förhållande till sina medlemmar, men särskild i 
förhållande till staten; och man kan då säga, att det icke längre finnes så många 
röstande som människor, utan endast så många som sammanslutningarna äro 
(Rousseau 1919 s. 35). 
 

Endast verkställandet av lagarna anser Rousseau kan överlåtas åt en folkvald 
församling vilket han ser som nödvändigt av effektivitetsskäl och för att säkra 
handlingskraft (Malnes & Midgaard 1994 s. 124). 

Vi skall naturligtvis inte överdriva likheterna mellan propositionens och 
demokratiutredningens demokratiideal och Rousseaus tankar om allmänviljan. I 
demokratiutredningen och propositionen hävdas att ett allmänt deltagande kan ge 
omfattande information om olika samhällsgruppers intressen och behov och att 
bättre beslut därmed kan fattas. I dessa bägge dokument ryms dock ingen tanke 
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om att de olika viljorna bland medborgarna skall utplånas och smälta samman i en 
enda vilja (Prop. 2001/02:80 s. 34, SOU 2000:1 s. 33, 35).  

Barber hyser precis som författarna till demokratiutredningen och 
propositionen en stark tillit till det stora antalets förmåga att komma fram till 
bättre beslut än det lilla. Han hänvisar till Machiavelli och ansluter till dennes 
övertygelse om att”’the multitude will on the whole be as wise as or even wiser 
than princes’” (Barber 1984 s. 151). Han hänvisar vidare till Theodore Roosevelt 
och skriver under på dennes uttalande att ”‘The Majority of the plain people will 
day in and day out make fewer mistakes in governing themselves than any smaller 
body of men will make in trying to govern them’” (ibid.).  

På 300 talet f. Kr. redogjorde den grekiske filosofen Aristoteles för sina tankar 
kring politiskt styre. Enligt hans synsätt krävs kunskap från ett stort antal 
människor för att bra politiska beslut skall kunna fattas (Malnes & Midgaard s. 
48-49). Han anser t.o.m. att vissa samhällsgrupper i en del fall bör tvingas till 
politiskt deltagande för att bästa möjliga styre skall uppnås (Malnes & Midgaard 
1994 s. 57). En avgörande skillnad mellan Aristoteles och 2000-talets 
förespråkare av deltagardemokrati är dock att medan de senare hävdar att 
kvaliteten på beslut främjas av ett allmänt deltagande så vill Aristoteles hålla vissa 
samhällsgrupper borta från politiken. Han anser att medelklassen har ”lättast att 
lyda förnuftet” och därför är mest lämpad för politiskt deltagande medan det finns 
andra vars medverkan han ser som direkt skadlig:  

 
[...] människor som är övermåttan sköna, starka, välborna eller rika, eller deras 
motsatser, dvs de ytterst fattiga, svaga eller utan anseende, får svårt att följa 
förnuftet; de förstnämnda blir snarare övermodiga storskurkar och de sistnämnda 
nedriga småfifflare och båda parter begår brott av övermod eller nedrighet 
(Aristoteles 1993 s. 259).  
 

Aristoteles anser vidare att inte heller kvinnor eller icke-greker har förnuft nog att 
delta i politiskt styre vilket uppenbart skiljer honom från 2000-talets svenska 
förespråkare av deltagardemokrati (a.a. s. 5). 

Mill sätter till skillnad från demokratiutredningens och propositionens 
författare inte lika stort värde på alla medborgares deltagande. Han menar att 
högutbildades politiska kompetens är störst och att beslut blir bäst om de ges ett 
oproportionerligt stort inflytande medan outbildade kroppsarbetares inflytande 
begränsas (Malnes & Midgaard 1993 s. 227-229). 

Angående Lejons optimism kring möjligheterna att uppnå en bred folklig 
mobilisering för politiskt deltagande så delas den mer än väl av Rousseau. Han 
förkastar påståenden om hinder för att hela folket skulle kunna församlas och 
stödjer sina argument på exempel från historien:  

 
Folket församlat, skall man säga, vilket fantasifoster! Det är måhända en dårskap 
idag, men det var det ej för tvåtusen år sedan. Ha då människorna ändrat sin natur? 
(Rousseau 1919 s.112). 
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Rousseau pekar på hur forna civilisationer, såsom det frankiska väldet och den 
romerska republiken lyckades samla folket till politiskt beslutsfattande (a.a. 112-
113).  

MacPherson skriver i mitten av 1970-talet att det finns gott hopp om 
medborgerlig uppslutning i deltagardemokratisk aktivitet (1977 s. 106). Han 
upplever ett ökande politiskt engagemang hos människor vilket han menar beror 
på ett tilltagande missnöje med det kapitalistiska systemet. Enligt MacPherson 
upplever många att systemet ökar ojämlikheterna i samhället. Kombinerad 
arbetslöshet och inflation, storföretags maktfullkomlighet och miljöproblem är 
mobiliserande faktorer enligt MacPherson (a.a. s. 102-103). Likheterna med 
propositionen är tydliga när det gäller optimismen kring möjligheten till folkligt 
engagemang. Skillnaden är dock uppenbar mot Lejons påstående att en hög grad 
av ekonomisk jämlikhet är en förutsättning för en bred uppslutning i 
deltagardemokratisk aktivitet.  

De argument mot propositionen som handlar om effektivitet och kvalitet har 
även de sin motsvarighet hos tänkare från andra tider. Den franske politiske 
teoretikern Emmanuel Sieyès tog aktiv del i författningsdiskussionerna under 
franska revolutionen (Koppel 1875 s. XXIX). I Sieyès liksom i Madisons 
tankegångar förordas ett representativt system. De skriver om sin merkantila 
samtid, det sena 1700-talet, att de flesta människor är upptagna med att producera 
och byta varor varför väldigt få är disponibla för politiskt arbete (Manin 2002 s. 
15, 200, Pasquino 1987 s. 222). 

Medan propositionens motståndare genom ett representativt system vill spara 
på myndigheters resurser och medborgarnas fritid, sätter Sieyes än större 
förhoppning till det representativa systemet. Han ser det som en del av en 
arbetsfördelning och specialisering som han menar är en förutsättning för hela 
samhällets framåtskridande: 

 
Genom att lägga din själs hela förmåga på enbart en del av de nyttiga arbetena, 
utträttar du mer genom en mindre ansträngning och till en mindre kostnad. Det är 
vad arbetsfördelning handlar om som är såväl effekten av som orsaken till 
mänsklighetens ökande fullkomlighet och rikedom. [...] Det är med politiskt arbete 
som med alla typer av produktivt arbete. För det allmännas bästa och för att förbättra 
själva den sociala staten, bör vi göra politik till ett enskilt yrke [min översättning] 
(Sieyés citerad i Pasquiono 1987 s. 220-221). 
 

Även Schumpeter menar i likhet med propositionens motståndare att det 
representativa systemet är betydligt mer effektivt och praktiskt än 
deltagardemokrati:  
 

[…] in a community of any size, especially if it displays the phenomenon of division 
of labour, it would be highly inconvenient for every individual citizen to have to get 
into contact with all the other citizens on every issue in order to do his part in ruling 
or governing (Schumpeter 1950 s. 250). 
 

Till skillnad mot författarna till propositionen och demokratiutredningen, anser 
Schumpeter att medborgarna förutom tid och lust även saknar tillräcklig 
begåvning för deltagardemokratiskt engagemang. Han hävdar exempelvis att 
medborgare i allmänhet har svårt att tolka fakta och förstå samband mellan orsak 
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och verkan. Därmed är det alltför svårt för dem, menar han, att fatta förnuftiga 
beslut i komplicerade politiska frågor vilket han anser istället bör överlåtas åt 
specialister.  

Schumpeters skepticism mot medborgerligt deltagande i politiken är mer 
långtgående än den som propositionens motståndare ger uttryck för. De senare 
motsätter sig inte att medborgare försöker övertyga politiker att agera på ett visst 
sätt. Detta beskrivs som ”fullt förenligt med representativ demokrati” (Esaiasson 
2002 s. 208). Schumpeter däremot, är en motståndare till idoga påverkansförsök: 

 
The voters outside of parliament must respect the division of labour between 
themselves and the politicians they elect. [...] they must understand that once they 
have elected an individual, political action is his business not theirs (Schumpeter 
1950 s.  295). 
 

Medborgarna skall således enligt Schumpeter lämna de valda politikerna i fred 
och avstå från ”the practice of bombarding them with letters and telegrams for 
instance" och från andra typer av ”political back-seat driving” (ibid.).  
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7 Slutdiskussion 

 
Argumentationen i Sverige åren 2000-2002 kring önskvärdheten av en utvidgad 
deltagardemokrati består av argument som kan delas in i tre grupper; argument 
som handlar om deltagandets inverkan på politisk jämlikhet, effektivitet och 
kvalitet, eller på medborgares karaktär. Såväl förespråkarna av som motståndarna 
till en utökad deltagardemokrati använder argument som kan placeras in i de tre 
grupperna, även om de inom dessa till viss del fokuserar på olika aspekter.   

Det finns vidare likheter men också avgörande skillnader mellan den svenska 
argumentation som jag studerat och de övriga tänkarnas argumentation kring 
medborgerligt politiskt deltagande.  

Politisk jämlikhet är ett begrepp som används i stor utsträckning av bägge 
sidor i den studerade svenska argumentationen. Enigheten tycks vara stor mellan 
de bägge att jämlikhet inom politiken är viktigt och i argumentationen målas 
motståndarsidans demokratiska vision ut som förkastlig ur jämlikhetssynpunkt 
medan den egna beskrivs som gynnsam. En viktig skiljelinje mellan parterna är att 
då den ena föreslår initiativ för en ökad jämlikhet så vill den andra beskydda det 
nuvarande systemet med motivationen att initiativen skulle vara kontraproduktiva. 
Det är också uppenbart att initiativtagarnas förslag till förhinder av ett ojämlikt 
deltagande i form av ökad ekonomisk jämlikhet helt saknar motsvarighet hos dess 
motståndare. 

    Motståndarsidans sätt att använda jämlikhetsargumentet har få likheter med 
argument framförda mot ett utbrett medborgerligt deltagande i politiken, av övriga 
tänkare som jag studerat. De nutida motståndarna framför argument som handlar 
om att den breda befolkningen måste skyddas mot den elit av högutbildade och 
penningstarka som förväntas ta plats i de deltagardemokratiska projekten. De 
övriga tänkarnas sätt att förkasta ett styre med ett utbrett folkligt deltagande 
bygger tvärtom bl.a. på argumentet att det skulle ge makt till en oduglig folkmassa 
på en duglig elits bekostnad. Vi kan också se att endast två av de övriga 
förespråkarna av ett utbrett medborgerligt politiskt deltagande använder sig av 
politisk jämlikhet som argument. Dessa båda framför sina argument under 1970-
talet. Tidigare århundrades tänkare, med undantag av Rousseau, ägnar sig mer 
ensidigt åt att prisa vad de ser som önskvärda effekter av deltagandet på 
människors karaktär och hur deltagandet förväntas ge bättre beslut. Politisk 
jämlikhet betraktar de snarast som en risk. De vill se ett utbrett deltagande men 
vissa anses mer lämpade än andra att delta och bör därför ges mer inflytande. 
Förespråkarna av det svenska initiativet för deltagardemokrati argumenterar i 
detta avseende således på ett sätt som ligger i linje med utvecklingen hos övriga 
deltagarentusiasters argumentation. 
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Även argument som rör deltagandets inverkan på medborgares karaktär tar stort 
utrymme i den svenska argumentation som jag studerat.  

   Precis som med politisk jämlikhet så finns det en stor samsyn i den svenska 
argumentationen att medborgerlig hänsyn till det allmänna bästa är önskvärt 
medan oenighet råder kring huruvida detta blir effekten av deltagardemokrati. 

 De tankar som Mill uttryckte på 1800-talet om hur politiskt deltagande kan 
öka hänsynen till det allmänna bästa har en tydlig motsvarighet i propositionen 
och demokratiutredningen. På samma vis använder motståndarna till utredningen 
och propositionen argument som har likhet med dem som Madison uttryckte 
under det sena 1700-talet mot ett direkt folkligt inflytande i beslutsfattandet. 
Gemensam är uppfattningen att engagemang i frågor som berör de egna intressena 
sker utan hänsyn till det allmänna bästa. Det finns vidare likheter i sättet att 
beskriva ett system med folkvalda som ett skydd mot egenintresset; betydelsen av 
de folkvaldas beroende av röster beskrivs av såväl Madison som Gilljam och 
Jodal som någonting som får dem att agera i enlighet med det allmänna bästa.  

Argumentet att de folkvalda skulle utgöra människor av en högre 
karaktärsmässig kvalitet än folk i allmänhet och att detta skulle göra dem mer 
kapabla att se till det allmänna bästa, har dock inte förts vidare från 1700-talet till 
propositionen och demokratiutredningens motståndare. Det är intressant att 
fundera kring om detta beror på en utveckling sedan 1700-talet av den gängse 
människosynen. Om det förhåller sig så att en förändring har inträffat som består i 
en ökad respekt för människors lika värde så har det måhända blivit svårare att 
hävda att en del människor har en mer värdefull karaktär än andra. 

   Argument som berör medborgares uppslutning kring demokratin som system 
används i större utsträckning av dem som talar för en utökning av den svenska 
deltagardemokratin än av motståndarna till en sådan förändring. Frågor som ökad 
främlingsfientlighet och ökad förekomst av utomparlamentariska aktioner berörs 
inte alls av motståndarsidan. Gilljam och Esaiasson håller med om bilden av en 
vikande demokratiuppslutning som skildras i utredningen och de ser detta som 
bekymmersamt. Dock ägnar de oerhört mycket mer kraft åt att försvara den 
rådande representativa ordningen mot idéer om utökad deltagardemokrati än åt att 
komma med förslag på hur en minskande medborgerlig entusiasm för systemet 
skall tacklas. I Rubenssons och Berghs argumentation görs en helt annan tolkning 
av medborgarnas låga engagemang i demokratin som beskrivs som 
oproblematiskt och rationellt.   

 Även bland de övriga tänkare som jag studerat saknas en utbredd diskussion 
kring deltagandets effekter på medborgares uppslutning kring demokratin som 
system. Avsaknaden av sådana argument under 1700-talet då Madison, Sieyès och 
Rousseau verkade är kanske inte så märkvärdig. De strävade inte efter att öka 
människors tillgivenhet till ett befintligt styrelsesystem utan var snarare ute efter 
att reformera sin tids styre till någonting de hoppades skulle vara bättre. De flesta 
människors möjligheter till politiskt engagemang var vidare tämligen begränsade 
under 1700-talet, inte minst p.g.a. den ojämlika rösträtten. Det fanns således inte 
mycket till outnyttjade deltagarmöjligheter att förfäras över. Även Mill som 
verkade under 1800-talet kan nog ses som utvecklare snarare än bevarare av ett 
styrelsesystem. Då sedan Pateman under 1970-talet och så småningom även den 
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svenska regeringen tillsammans med demokratiutredarna argumenterar för 
deltagardemokrati, bl.a. som ett sätt att befästa demokratiska attityder hos 
medborgarna så är de visserligen utvecklare men även bevarare av demokratin 
som grundidé vilken vid tiden för deras argumenterande är väl fastvuxen i en stor 
del av västvärldens statsskick.  

De förespråkare av en utökad svensk deltagardemokrati som jag studerat anser 
att det kan leda till bättre beslut med bibehållen effektivitet i beslutsfattandet. 
Effektivitet framställs dock inte som ett skäl att utöka deltagardemokratin utan det 
är kvalitet som står i fokus i argumentationen.  För motståndarna är 
effektivitetsargumentet centralt. De ser ineffektivitet som ett skäl att förkasta 
deltagardemokratin medan det representativa systemets effektivitet starkt talar till 
dess fördel. Deltagarvännernas kompetensargument diskuteras inte i någon större 
utsträckning men det anses falla då det bygger på alltför stora förhoppningar till 
medborgarnas beredskap att lägga energi på att delta. Det är oklart om 
motståndarna inte tar till sig förespråkarnas argument att de förtroendevalda 
alltjämt skulle stå för huvuddelen av det politiska arbetet eller om de olika 
parterna har samma uppfattning om hur arbetsfördelningen skulle se ut men ändå 
har olika uppfattningar kring huruvida den medborgerliga entusiasmen är 
tillräcklig.  

  Beslutsfattares kompetens och effektivitet i beslutsfattandet tycks vara av 
tidlöst intresse. Det är kanske vidare så att dessa två faktorer tillmäts stor vikt 
inom de mest skiftande politiska åskådningar. Aristoteles och Rousseau diskuterar 
båda hur ett beslutssystem kan dra nytta av det stora antalets kunnande och 
Rousseau funderar vidare kring hur beslutsfattandet samtidigt kan vara effektivt. 
Vi har också sett hur Madison och Sieyès på ett vis som påminner om 
argumentationen hos motståndarna till propositionen och demokratiutredningen, 
använder effektivitetsargumentet och talar om nödvändigheten av 
arbetsfördelning då de förkastar ett utbrett medborgerligt deltagande i politiken, 
och istället förespråkar ett system där de förtroendevalda styr. Under 1900-talet 
förkastar Schumpeter ett utbrett medborgerligt politiskt deltagande då han menar 
att det innebär ineffektivitet och inkompetens medan han anser att ett system där 
folkvalda styr är effektivt och rymmer större kompetens. Under samma 
århundrade uttrycker deltagardemokraten Barber övertygelsen att ett folks 
samlade visdom leder till de klokaste besluten. 

Det kan anas att de övriga tänkare som jag studerat i viss mån har inspirerat de 
respektive parterna i den svenska argumentationen kring deltagardemokrati. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att flera av de övriga tänkarna förespråkar 
styrelsesystem som på avgörande sätt skiljer sig från dem som de respektive 
parterna i den svenska argumentationen förespråkar. Mill har exempelvis ett sätt 
att prisa de effekter som han anser att politiskt deltagande får på människors 
karaktärer, som har stor likhet med argument framförda av förespråkarna i den 
svenska argumentationen. Samtidigt är det problematiskt att kalla Mill för 
deltagardemokrat. Han anser visserligen att varje medborgare åtminstone någon 
gång under sitt liv bör åta sig ett politiskt uppdrag. Dock vill han att det skall röra 
sig om förtroendeuppdrag som utgör en del av den representativa demokratin som 
är det politiska system han är en förespråkare av.  
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På samma vis finns tydliga likheter mellan Madisons, Schumpeters och Sieyès 
argumentation, och det sätt som motståndarsidan i den svenska argumentationen 
förespråkar ett representativt styrelsesätt utan inslag av deltagardemokrati. 
Likheterna ligger i sättet att se ett system där makten ligger hos de folkvalda som 
gynnsamt för omtanken om allmänintresset, och för effektiviteten och kvaliteten i 
beslutsfattandet. Varken Sieyès, Madison eller Schumpeter kan dock ses som 
några egentliga förespråkare av representativ demokrati. De anser visserligen att 
de styrande bör utses genom val av folket. Dock finns det ingen tanke om att de 
styrande på något sätt skall vara representativa för befolkningen. De skall tvärtom 
bestå av personer som är förnuftsmässigt överlägsna vanliga medborgare och de 
åsikter som styr deras agerande bör i hög grad skilja sig från de som befolkningen 
i övrigt har.    
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Bilaga 1  Pro-contra lista till 
argumentgrupp 1 – politisk jämlikhet 

Argumenterare: 
Regeringspropositionen (RP), Demokratiutredningen (DU), Lejon (L), Gilljam 
(G), Jodal (J), Esaiasson (E) 
 
(RP+DU+L) T. Den representativa demokratin bör kompletteras med fler inslag 
av deltagardemokrati.  
 
(RP+DU) P1 Fler inslag av deltagardemokrati skulle öka den politiska 
jämlikheten. 
ΦP1 Politisk jämlikhet är eftersträvansvärt. 
(RP) P1P1 Deltagardemokrati skulle innebära att marginaliserade 
samhällsgrupper inlemmas i beslutsprocessen. 
(RP) P2P1 Många människor som tillhör marginaliserade samhällsgrupper är 
aktiva i de sammanslutningar som skulle ges del i beslutsprocessen.  
 
(G+G&J+E) C1 Utökad deltagardemokrati motverkar politisk jämlikhet. 
ΦC1 Politisk jämlikhet är eftersträvansvärt  
(G&J)  P1C1 I första hand redan inflytelserika samhällsgrupper skulle engagera 
sig i deltagarprojekt. 
(G&J) P2C1 Vi har genomfört studier som tyder på detta. 
(G+G&J) P3C1 Valdemokratin där alla genom den allmänna rösträtten har jämlikt 
inflytande undergrävs av deltagardemokratin.  



 

 35

Bilaga 2  Pro-contra lista till 
argumentgrupp 2 – den mänskliga 
karaktären 

Argumenterare: 
Regeringspropositionen (RP), Demokratiutredningen (DU), Gilljam (G), Jodal (J), 
Esaiasson (E), Rubensson (R), Bergh (B) 
 
(RP+DU+L) T. Den representativa demokratin bör kompletteras med fler inslag 
av deltagardemokrati.  
 
(RP) P2 Utökade inslag av deltagardemokrati skulle göra medborgarna mindre 
själviska. 
(RP) P1P2 Genom att delta får medborgarna större tolerans för andra medborgares 
åsikter och behov. 
(RP) P1P1P2 Medborgare som ges utrymme i det politiska beslutsfattandet 
bekantar sig med målkonflikter inom offentlig verksamhet. 
 
(DU) P3 Genom deltagandet genereras ett stort humant och socialt kapital som 
alla sfärer av samhället har glädje och nytta av.  
(DU) P1P3 Genom deltagandet övar sig medborgare i samarbete, kritik och 
tolerans. 
  
(RP+DU) P4 Medborgarnas uppslutning kring demokratin minskar oroväckande. 
ΦP4 Utökade inslag av deltagardemokrati kan öka medborgarnas uppslutning 
kring demokratin. 
(RP DU) P1P4 Det partipolitiska engagemanget minskade under 1990-talet.  
(RP DU) P2P4 Valdeltagandet i riksdagsvalet 1998 var lågt.  
(RP) P3P4Under senare tid har en rad våldsamma utomparlamentariska aktioner 
ägt rum. 
(RP) P4P4 Det sker en tillväxt inom främlingsfientliga partier. 
(RP+DU) P1ΦP4 I en utökad deltagardemokrati ökar medborgarnas möjligheter 
att få gehör för sina åsikter och möjlighet att forma offentliga tjänsters innehåll. 
ΦP1ΦP4 En känsla av maktlöshet är en orsak till avståndstagandet från den 
demokratiska processen. 
 
(E+E&G+G&J) C1P2 Deltagardemokrati gör sannolikt medborgarna mer 
själviska. 
(E) P1C1P2 Deltagardemokrati innebär att medborgare engagerar sig för att vara 
med att bestämma över enstaka lokala frågor där de för stunden har sina intressen 
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vilket kan leda till att de tänker på det egna intresset snarare än det breda 
perspektivet. 
  
(E+G&J) P2C1P2 Deltagandedemokrati minskar den representativa demokratins 
inflytande. 
(E+G&J) ΦP2C1P2 Den representativa demokratin är ett skydd mot egenintresset. 
(E) P1ΦP2C1P2 Då medborgarna väljer mellan partier tar de ställning till ett 
paket av frågor där egenintresset är svårt att följa. 
(G) P2ΦP2C1P2 Folkvalda som inte agerar för det allmänna bästa blir sannolikt 
bortröstade vid nästa val.  
 
(B&R) C1P3 Enligt ekonomen Becker är socialt kapital som uppstår mellan 
individer inte överförbart till andra sammanhang. 
(B&R) C1P4 Medborgares engagemang i det demokratiska systemet är större än i 
de flesta andra länder. 
(E&G) C1ΦP4 Andra metoder är mer lämpliga för att stärka medborgares 
uppslutning kring demokratin.  
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Bilaga 3  Pro-contra lista till 
argumentgrupp 3 – kvalitet och 
effektivitet 

Argumenterare: 
Regeringspropositionen (RP), Demokratiutredningen (DU), Gilljam (G), Jodal (J), 
Esaiasson (E), Rubensson (R), Bergh (B) 
 
 (RP+DU+L) T. Den representativa demokratin bör kompletteras med fler inslag 
av deltagardemokrati.  
  
(RP+DU) P5 Kvaliteten på de politiska besluten höjs i en utökad 
deltagardemokrati. 
(RP+DU) P1P5 Människors deltagande tillför kunskap och erfarenheter till 
beslutsfattandet  
(E) C1P5 Besluten blir mindre genomtänkta än i den representativa demokratin. 
(E+G+J) C2P5 Det kommer inte att tillföras kunskap och erfarenheter från annars 
inte hörda grupper. 
 
(RP) P6 Mer deltagardemokrati ställer inga orimliga krav på medborgerligt 
engagemang. 
(RP) P1P6 De förtroendevalda skulle även fortsättningsvis stå för huvuddelen av 
beslutsfattandet. 
(G+J+E+R&B) C1P6 Medborgarna saknar tillräcklig tid och motivation för ett 
utökat deltagande. 
(G&E+R&B) P1C1P6 De är upptagna med arbete och vill koppla av på sin 
knappa fritid. 
 
(R&B+E) C2 Ett representativt system utan deltagardemokrati är mindre krävande 
för medborgarna. 
(R&B+E) P1C2 Genom att delegera bort beslutanderätt till representanter blir det 
möjligt för medborgarna att lägga sin tid på andra saker. 
 
(G) C3 Deltagardemokratin är resurskrävande att administrera. 
 
 

 
 
 


